
ألببم تببر كيببف فعببل ربببكيقععول اللععه سععبحانه وتعععالى :(( 
 )) يخاطب اللععه تعععالى النععبي صععلى اللععه عليععهبأصحاب الفيل

وعلى آله وسلم، أو يخاطب كل مععن يصععح تععوجه الخطععاب إليععه،
فعلى الول يكون خطاب النبي صلى الله عليه وعلععى آلععه وسععلم
خطاب له وللمة؛ لن أمته تابعة له، وعلى الثاني يكون الخطععاب
لل فععإن اللععه تعععالى يقععرر مععا فعععل ءء، وعلى ك عام له ولمته، ابتدا
سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل، وأصحاب الفيععل هععم أهععل اليمععن
الذين جاؤوا لهدم الكعبة بفيل عظيم أرسله إليهم ملععك الحبشععة،
وسبب ذلك أن ملععك اليمععن أراد أن يصععد النععاس عععن الحععج إلععى
ءا يشبه الكعبة، ودعا الناس إلى الكعبة، بيت الله عز وجل فبنى بيت
حجه ليصدهم عن حج بيت الله فغضب لذلك العرب، وذهب رجل
ءل عععن الكعبععة منهم إلى هععذا الععبيت الععذي جعلععه ملععك اليمععن بععد
ءا ووف ط فيععه، ولطععخ جععدرانه بالقععذر، فغضععب ملععك اليمععن غضععب وتغ
ءا، وأخبر ملك الحبشة بذلك فأرسل إليه هذا الفيل العظيععم، شديد
قيل: وكان معه ستة فيلة لتساعده فجاء هذا الرجععل أعنععي ملععك
اليمن بجنوده ليهدم الكعبة على زعمه، ولكن الله سبحانه وتعالى
ومععو س وقععف الفيععل حافظ بيته، فلما وصلوا إلى مكان يسمى المغ
وحرن، وأبى أن يتجه إلى الكعبة فزجره سايسععه ولكنععه أبععى، إذا
وجهوه إلى اليمن انطلععق يهععرول، وإن وجهععوه إلععى مكععة وقععف،
وهذه آية من آيات الله عز وجل، ثم بقوا حتى أرسل اللععه عليهععم

اا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل((   )). قال العلماء:طير
اا أبابيل((   )) يعني: جماعات متفرقة، كل طير في منقععارهطير

 )): وهو الطيععن المشععوي؛ لنععه يكععونمن سجيلحجر صلب (( 
ءا، بل هو صغير يضععرب الواحععد مععن أصلب، وهذا الحجر ليو س كبير

فجعلهمهؤلء مع رأسه ويخرج من دبره ع والعيععاذ بععالله ععع . (( 
 )) أي: كععزرع أكلتععه الععدواب ووطئتععه بأقععدامهاكعصف مأكول

حععتى تفتععت.هععذا مجمععل هععذه السععورة العظيمععة الععتي بيععن اللععه
سبحانه وتعالى فيها ما فعل بأصحاب الفيل وأن كيدهم صععار فععي
نحورهم، وهكذا كل من أراد الحق بسوء فععإن اللععه تعععالى يجعععل
كيده في نحره،  وإنما حمى الله عز وجل الكعبة عععن هععذا الفيععل
ييسععلط عليهععا رجععل مععن الحبشععة مع أنه في آخر الزمععان سععوف 
ءا حتى تتساوى بالرض لن قصة أصحاب الفيععل ءا حجر يهدمها حجر



مقدمة لبعثة محمد صلى الله عليه وعلى آلععه وسععلم الععتي يكععون
فيها تعظيم البيت، أما في آخر الزمان فإن أهل الععبيت إذا أهععانوه
وأرادوا بإلحاد فيه بظلم، ولم يعرفوا قدره حينئذ يسلط الله عليه
من يهدمه حتى ل يبقى على وجه الرض،  ولهذا يجب علععى أهععل
ييهينوا مكة خاصة أن يحترزوا من المعاصي والذنوب والكبائر، لئل 
 .الكعبة فيذلهم الله عز وجل


